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وصل الى البالد مساء اجلمعة وفد جلنة شؤون املرأة واالسرة مبجلس االمة 4
بعد مشاركته في اعمال املؤمتر الرابع ألعضاء اللجان البرملانية الذي نظمه االحتاد 

البرملاني الدولي مبقره في جنيڤ خالل الفترة من 28 ـ 2009/9/29.
وترأس الوفد النائبة د.معصومة املبارك وعضوية النائبة د.أسيل العوضي 
واختصاصي سياسي مبكتب شؤون املرأة واألسرة مبجلس األمة جنود الغربللي، 
حيث استعرض املؤمتر خالل مناقشاته سبل املساواة بني اجلنسني في مشاركاتهم 

السياسية في البرملانات.

وفد لجنة شؤون المرأة وصل البالد

أكدت أن المقترح سيخل بالتركيبة السكانية ويخلق جياًل غير متعلم من الكويتيات مستقباًل

متييز ايجابي كبير للمرأة وخروج 
عن املبدأ الدستوري وهو املساواة 
ولذلك نحن ال نؤيده النه يعطي 
املرأة نوعا من املزايا اكبر بكثير 
من التـــي يحصل عليها الرجل، 
على ســـبيل املثال هناك مقترح 
موجود لدينـــا ينص على منح 
املرأة التي جتلس في البيت راتبا 
يعادل شهادتها العلمية، والسؤال 
هل هذا متاح للرجل؟ ولذلك فأنا 
شخصيا احتفظ عليه من منطلق 
انه يخل مببدأ التوازن ويهمش 
دور املرأة، ويقضي على طموحها 
في التعليم واالسئلة املطروحة 
هنا: ما هـــو تأثير املقترح على 
التأثير  التركيبة السكانية؟ ما 
املستقبلي للمقترح على طموح 
املرأة فـــي التعليم؟ والهدف ان 
مثل هذه املقترحات تخلق جيال 
غير متعلم من النساء مستقبال، 
وتختتـــم النائـــب د.معصومة 
املبـــارك قائلة: وهنا اســـتطيع 
القول انني ال اشـــك في النوايا 
احلســـنة ملن قدم هـــذا املقترح 
والذي يرى ان تنفيذه ملساعدة 
املرأة وتعويضها عن اخللل الذي 
حدث في السنوات السابقة من 
اهمال لقضاياها ولكن الواقع اثبت 
انه من خالل هذا املقترح هناك 
محاولة للقفـــز على هذا الواقع 
)املر( ولكن اقول ان القفز سيكون 
لواقع )أمر( ومن احلب ما قتل الن 
املرأة ستصبح مهمشة وسيحدث 
خلل اكبر للتركيبة السكانية فمن 
خالله سأغري املرأة بالبقاء في 
البيت اضافـــة الى اخللل مببدأ 
القانون وبالتالي  امام  املساواة 
لدينا مسيرة ليست سهلة حتى 
حتقق ما يعـــرف بالتوازن في 

النوع االجتماعي.

جبارة في خلق أجيال حتمل 
لواء املعرفة والعلم وان اقرار 
مطالبهــــم يكــــون عرفانا مبا 

يقدمون ويبذلون.

انصاف المعلم

مــــن جانبــــه، أكــــد نواف 
الكنــــدري ان إنصــــاف املعلم 
يأتي مــــن االهتمام مبا يقدم، 
الذي  وكذلك االهتمام بالدور 
يؤسسه في هذا املجال املهم، 
موضحا ان املطالبات النيابية 
جاءت نابعة من الرغبات التي 
مازالت تتواصــــل في امليدان 
التربوي وأهم أمر البد ان يعيه 
املسؤولون عن هذا القرار كون 
مهنة التعليم من املهن الشاقة 
والتي يتم فيها بذل اجلهد وتأتي 
على الصحة فكثير من احلوادث 
التي نشاهدها ونسمعها حول 
اصابة معلم وتعرضه لوعكات 
صحية بسبب االرهاق والتعب 
نتيجة للجهــــد املبذول داخل 

املدرسة.
واضاف الكندري ان اقرار هذا 
القرار ال يحتاج الى املرور عبر 
اللجان والبد ان يكون مببادرة 
حكومية تواكب االحتفال بيوم 
املعلم الذي يصادف اخلامس 
من هذا الشــهر وهو امر برأيي 
مستحق كونه يصب في صالح 
العمليــــة التعليميــــة ويؤكد 
املهنة  الدولــــة بهذه  اهتمــام 
السامية، متمنيا ان يتم إنصاف 
املعلمني واملعلمات عبر اعتبار 
مهنتهــــم من املهن الشاقة التي 
تستحق ان يتم تعديل قوانــني 
اخلدمة املدنيـــة لهــــم بحيث 
يتم لهم التقاعد املبكر وزيادة 
العالوات وكذلك قانون حماية 

املعلم.
وحمــــل الكنــــدري اعضاء 
مجلــــس األمة امانــــة اقرارها 
ضمن املهن الشــــاقة ألهميتها 
العامليـــن في ســــلك  لــــدى 
التدريس، مؤكــــدا ان 95 الف 
معلم ينتظـــــرون بترقب دور 
االنعقــــاد املقـــــبل إلنصافهم 
بعد ان أخذ البحث والدراســـة 
الكثير مــــن الوقت حول هذا 

القرار.

ذات ثقافـــات وممارســـات ذات 
بعد زمني مختلف بعضها قدمي 
وبالطبع فنحن نعلم اننا االحدث 
في التجربة التي لم متر عليها اال 
اشهر قليلة وتستطرد د.معصومة 
بالقول: والحظت من حضوري 
لهذه النقاشـــات انه بالرغم من 
الثقافـــات واملناطق  اختـــالف 
اجلغرافية واخلبرات فاننا نرى 
تكرار املســـار نفســـه لطبيعة 
املشاكل والتحديات واملواجهات 
التـــي تواجهها املـــرأة فتقريبا 
تتشـــابه او مبعنى ادق تتقارب 
فعلى سبيل املثال املشاكل التي 
تواجهها البرملانيات في البرملان 
الســـويدي ال تختلف كثيرا عما 
تواجه البرملانيات في البرملانات 
االحدث، سواء في الدول العربية 
او غيرها، الـــى جانب ان ممثل 
لوكسمبرغ حتدث عن قضايا املرأة 
فيما يشبه احللم اال انه استند 
في حديثه الى ان قضية النوع 
االجتماعي من القضايا البديهية 
لديهم في حني اننا في مجتمعنا 
اآلن مازالت قضية املساواة في 
النوع االجتماعي لم تطرح طرحا 
حقيقيا ومـــازال االطار الفكري 
لدينا يرفض حتى طرح املوضوع 

في حد ذاته.
وتضيف النائب د.معصومة 
التقينا  املبارك: ولذلك عندمـــا 
مفوضية حقوق االنســـان في 
جنيڤ ســـألناها عن اخلطوات 
الواجـــب اتخاذهـــا او ينصح 
باتخاذها حتى نقدم هذا النوع 
من الفكـــر فمازال مفهوم النوع 
االجتماعي غيـــر موجود لدينا 
وعندما قدمت الورقة اخلاصة بي 
ناقشت ذلك وقلت لدينا معضلة 
وهي انه قدم مقترح قانون فيه 

فــــي طبيعة مهنتــــه وان تتم 
تهيئة كل الظروف املناســــبة 
لضمان أقصى درجات العطاء 
لديه كونــــه يقف تقريبا على 
الدراسي  اليوم  رجليه طوال 
وتراه متنقال بني احلصص او 
االشراف او املراقبة، موضحا 
ان »األنبــــاء« كانــــت والتزال 
صوت املعلمني وان اشــــارتها 
لهــــذا الدعم النيابــــي واعادة 
احياء املوضوع من جديد لهو 
جدير باالهتمام، متمنيا ان يعي 
اعضاء مجلس األمة واحلكومة 
اهمية هذا املطلب املهم والذي 
يتفق ورغبات الـ 90 الف معلم 

ومعلمة.
بدوره اكد محيسن املطيري 
ان الكويــــت لم تغفــــل يوما 
االهتمام مبهنة التعليم والتي 
تعتبــــر من املهــــن املفصلية 
واملهمة نظرا للعطاء والتفاني 
الذي يكون بها ألن املعلم يعطي 
املعرفة وينشئ جيال، موضحا 
ان القيادات املســــؤولة ترعى 
التعليم وتقدم له كل الوسائل 
املتاحة فال أقل من ان يقر ضم 
التعليم الى املهن الشاقة تزامنا 
مع مرور يوم املعلم في الـ 5 
من اكتوبر وهي مناسبة تأتي 
إلبراز جهــــود معلمي وزارة 

التربية.
ومتنى املطيري على نواب 
مجلس األمة ان تتوحد مطالبهم 
في هذا القــــرار كونه يالمس 
اآلالف من العاملني في ســــلك 
التدريس وهم يعطون جهودا 

االنتهـــاء من املشـــروع ورفعه 
للجنة األولويات املشتركة بني 

السلطتني.

اجتماع جنيڤ

وعن اجتماع جنيڤ اشارت 
النائب د.معصومة الى ان االجتماع 
عقد في االحتاد البرملاني الدولي 
لرؤســـاء اللجان املعنية باملرأة 
وناقش االجتماع هل البرملانات 
مفتوحـــة للمرأة؟ ومـــا دورها 
وبخاصة اللجان املعنية باملرأة 
في حتقيق املســـاواة بني النوع 
االجتماعي وما أبرز التحديات التي 
البرملانيني والبرملانيات  تواجه 
في حتقيق هذه املعادلة الصعبة 

وجتاوز التحديات.
وحضر االجتماع وفود أكثر 
من 100 دولة شاركت في أنشطة 
املؤمتر على مدى يومي 28 و29 
سبتمبر املاضي ونوقش فيه أكثر 
من ورقة عمل خالل 8 جلســـات 
طرحت على مداها 8 محاور وكل 
محور يتناول عددا من األسئلة

ومتـــت النقاشـــات بشـــكل 
مفتوح بني احلضـــور من دول 

هــــذا التوجه الذي ســــيصب 
في النهايــــة ملصلحة العملية 
التعليمية ويساهم بشكل كبير 
في إعالء مهنة التعليم ووضعها 

في املكان األنسب.
وذكر املعلمــــون ان مهنة 
التعليم من املهن التي تتطلب 
جهدا بدنيا شاقا، وذلك لتنوع 
اعمــــال املعلمني بني التدريس 
واالشراف واملراقبة ومتابعة 
الطلبة ســــواء في الساحات 
والفصول وكذلــــك احتياجها 
لعمل جسماني يصل للوقوف 
الكثر من 3 ساعات متواصلة، 
مبينني ان اقرار املهن الشاقة 
التعليم  يأتي لتعزيز مهنــــة 
وتكرمي العاملــــني بها، وفيما 

يلي تفاصيل اللقاءات:
قــــال تركي  البداية،  فــــي 
اجلريان ان إنصاف املعلمني عبر 
ضم مهنتهم ضمن املهن الشاقة 
هو مطلب قدمي سبق ان نادى 
به عدد كبير من أعضاء مجلس 
األمة إال انه يتوقف في اللجان 
وال يتم عرضــــه للتصويت، 
مؤكدا ان مثــــل هذا القرار في 
حال اعتماده فإنه سيســــهم 
في خلق روح جديدة للعطاء 
للمعلمني والذين نشاهدهم في 
امليدان وهم يتعرضون للعديد 
من األمراض كالضغط والسكر 
وآالم املفاصل بسبب هذه املهنة 
الشاقة التي تأتي على الصحة 

في نهاية عمله الوظيفي.
وقال اجلريان ان املعلم أحق 
بأن يتم االلتفات الى معاناته 

احد املقترحات املقدمة مني اننا 
لسنا في حاجة الى مدارس خاصة 
باملعاقني، وفي الوقت نفسه البد 
من الزام احلكومة ومؤسســـات 
القطاع اخلاص بتطوير مبانيها 

مبا يسهل حركة املعاق.
واستطردت النائب د.معصومة 
قائلة: هناك العديـــد من املزايا 
املالية الواردة في القانون اجلديد 

املعدل.
وعن مقترح أولوية التجنيس 
التي  للمعاق كأحـــد املقترحات 
قرأناهـــا أجابـــت د.معصومة: 
املقترح ألن املسألة  نرفض هذا 
ستكون خطيرة أيضا وقد تؤدي 
الى إحداث إعاقة في االبن السليم 
لإلسراع باحلصول على اجلنسية 
مثلما يفعل بعض الشحاتني الذين 
قد يحدثون إعاقة في ذويهم ولذلك 
أرى ان هذا املقترح له انعكاسات 
خطيـــرة اضافة الـــى اننا نريد 
االرتقاء مبعاملة املعاق في حياته 

اليومية.
ولدينا مقترح آخر بخصوص 
توفير الرعاية السكنية وتهيئة 
فرص وظيفيـــة للمعاقني وعدم 

التمييز ضدهم.
وأكدت النائب د.معصومة ان 
مشروع قانون املعاقني سيكون 
جاهزا مع بدايـــة دور االنعقاد 
اجلديد مستدركة ان اللجنة متفقة 
على االنتهاء منه قبل 18 اجلاري 
لتقدميه ضمن أولويات السلطتني 
فحتى اآلن أجنزت اللجنة ما يتعلق 
باجلانب املالي للمقترح واحالته 
الى اللجنة املالية البرملانية على 
وجه السرعة حتى تتبدي رأيها 
فيه لتقدير الكلفة املالية للمشروع 
اجلديد ليتسنى للجنة اصحاب 
البرملانية  االحتياجات اخلاصة 

مكانة املعلمني.

تأييد

من جهته، ايد النائب د.بادي 
الدوسري هذا املقترح قائال ان 
التعليم رسالة قبل ان يكون 
مهنة ألن االنســــان »املعلم« 
يحمل رسالة العلم ويوصلها 

الى الطالب بكل امانة.
وقال الدوسري في تصريح 
خاص لـ »األنبــــاء« ان املعلم 
يبذل جهدا بدنيا جبارا داخل 
وخارج املدرسة، مشددا على 
ضرورة دعم كل املعلمني في كل 
قضاياهم وتوفير سبل الراحة 
لهم ومعاجلة قضية رواتبهم 
املتدنية واملشاكل االدارية التي 

يعانون منها.
واضاف الدوسري: يجب ان 
تتطور املناهج وفق متطلبات 
العصر واستخدام التكنولوجيا 
املتطورة مستشــــهدا باململكة 
البريطانية التي حتيل املعلم 
الــــى النواحي االدارية بعد 10 
التدريس، مؤكدا  سنوات من 
ان هذا االقتراح اذا قدم في هذا 

الدور سأصوت معه.

ترحيب

وفي هذا االطار رحب عدد 
من معلمي وزارة التربية بالدعم 
النيابي الواســــع إلقرار مهنة 
التعليم من املهن الشاقة والذي 
اشارت له »األنباء« في عددها 
الصادر امس، حيث اكد املعلمون 
الذين التقت بهم »األنباء« اهمية 

مريم بندق
النائـــب د.معصومة  أعلنت 
املبارك عن تقدمي عدة مقترحات 
لتعديل بعض املقترحات القائمة 
حول قوانـــني ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
النائـــب د.معصومة  وقالت 
البرملانية  اللجنة  ان اجتماعات 
املختصة بهـــذه الفئة بدأت من 
االثنني املاضي لدراسة مقترحات 
مشـــاريع القوانني اخلاصة بهم 
وســـتواصل اللجنة اجتماعاتها 
يومي االثنني واخلميس القادمني 
القانون  لالنتهاء من مشـــروع 

اجلديد.
وعن املقترحات التي قدمتها 
أجابت: قدمـــت مقترحا ملعاملة 
أبناء الكويتيات معاملة املعاقني 
الكويتيـــني مـــن حيـــث املزايا 
وتخفيف املعاناة وجعلهم أكثر 
قدرة على االندماج في املجتمع الى 

جانب مساعدة أسر املعاقني.
واوضحـــت أمـــام اللجنة 3 
مقترحـــات منها مقتـــرح قدمه 
البراك وآخرون  النائب مســـلم 
والثاني قدمته أنا والنائب ناجي 
العبدالهادي وآخرون والثالث قدمه 
النائب مـــرزوق الغامن وآخرون 
اضافة الى القانون القائم احلالي 

الذي يعاني من خلل كبير.
ولفتت د.معصومة: وسأقدم 
أيضا بعض املقترحات االضافية 
على املقترح الذي قدمته في فترة 
مبكرة وذلك بعد ان متكنت من 
دراســـة األوضاع بشكل شامل 
فهدفنا الوصول الى قانون جديد 
ميثل نقلة نوعيـــة حقيقية في 
التعامل مـــع ذوي االحتياجات 
الكامل  الدمج  اخلاصة وحتقيق 
لهم في املجتمع، ولذلك أرى في 

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
دعا نواب إلى اعتبار مهنة 

التعليم من املهن الشاقة.
النائب محمد هايف قال ان 
التعليم اكبر مشروع استثماري 
بشــــري يجب على الدولة ان 
تركز عليه وتستثمره بشكل 
كبير كون عوائده تعد أجياال 
للمستقبل، موضحا انه يجب 
ان يتم دعم التعليم عبر إقراره 
كمهنة شــــاقة حتى ال تكون 
طاردة، حيــــث كثيرا ما نرى 
حتول املعلمني نتيجة التعب 
واإلرهاق من طبيعة هذه املهنة 

الى وظائف إدارية.
وأضاف هايف في تصريح 
لـ »األنباء« انه من الواجب دعم 
هذه املهنة حتى يستمر التعليم 
ويتم تهيئة كل السبل لهم سواء 
ماديا او نفسيا، مشيرا الى ان 
هذا القرار سيشجع االستمرار 
في البقاء بهذه املهنة وتكون 

جاذبة.
ولفت هايف كذلك الى أهمية 
دعم مهنة االخصائي االجتماعي 
وإقرار كادر خاص لها حتى يتم 
تفعيل هذه املهنة بشكل سليم 
ومطلوب، وذلك لندرة الكوادر 
العاملة بهذه املهنة،  الوطنية 
موضحا انها شق اخر لتوفير 
كل السبل في محيط املدرسة 
لتوفير اجلهود لتحقيق الغاية 

املطلوبة من العلم والتعلم.
من جانبه، اكد النائب مبارك 
الوعالن ان اعتبار التعليم من 
املهن الشاقة اقل ما ميكن أداؤه 
لتكــــرمي املعلمني العاملني في 
وزارة التربية كون كل املميزات 
التي أقرت ال ترتقي للمجهود 

املبذول لوظائف املعلمني.
واكد الوعالن في تصريح لـ 
»األنباء« انه يدعم اي مقترح 
يقدم لضم مهنة التعليم للمهن 
الشــــاقة لتحقيق االستقرار 
الوظيفي من جهــــة للعاملني 
في ســــلك التدريس ولتعزيز 
السامية كونهم بناة  مهنتهم 
املعرفــــة وحاملي لواء العلم، 
متمنيا ان يتم االستعجال في 
املقترح واقراره  مناقشة هذا 
بتوافق حكومي - نيابي حلفظ 

معصومة لـ »األنباء «: أتحفظ على التمييز اإليجابي الكبير 
للمرأة ضد الرجل بإعطائها راتباً إذا جلست في البيت

مشروع قانون ذوي االحتياجات الخاصة سيرفع إلى لجنة األولويات قبل 18 الجاري

معلمون رحبوا بما نشرته »األنباء« أمس وشددوا على ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار

نواب يطالبون  باعتبار التعليم من المهن الشاقة

أبورمية: سنجمع التواقيع لعقد جلسة خاصة 
إذا لم تحل الحكومة قضية المديونيات

عالوة اجتماعية ألصحاب المهن  في »الخاص«

روال: لن نسمح لإلرهاب الفكري بتمزيق الكويت
تدّني لغة الحوار وانتهاك كرامات الناس.. ظواهر سلبية

صرح النائب د.ضيف اهلل 
بـــأن قضية قروض  أبورمية 
املواطنـــني أخــذت منحى آخر 
بعدما صرح عـــدد من النواب 
املعارضني لشراء املديونــــيات 
بانهم معها حاليا ملا ملسوه من 
معاناة املواطنني بســـبب هذه 
الكارثة اإلنسانية واالجتماعية. 
وقال أبورمية انه ملن املخجل ان 
تتضارب التصاريح احلكومية 
في شـــأن املديونيـــات بينما 
املواطن يئن من القروض التي 
أنهكت كاهله، واضاف النائب 

قدم النواب د.جمعان احلربش 
ود.فيصـــل املســـلم ود.وليـــد 
الطبطبائي وفالح الصواغ ومحمد 
هايف اقتراحا بقانون بشأن دعم 
الوطـــنية وتشجيعها  العمالة 

للعمل في القطاع اخلاص.
مادة أولى يستبدل بنص املادة 
الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 
2000 املشار اليه النص التالي:

تؤدي احلكومـــة للمواطنني 
املهن واحلرف وملن  اصحــــاب 
يعملون في جميع اجلهات عالوة 
اجتماعية وعالوة اوالد، ويصدر 
مجلـــس الوزراء بناء على اقتراح 
املجلس القرارات املنظمة لذلك، 
وحتـــدد هـــذه القـــرارات قيمة 
العــــالوتني املذكورتني  كل من 
وشروط اســـتحقـــاقها واملهن 
واحلرف واالعمـــال واجلهـــــات 
التي تنطبق عليــها واملـــدة التي 

أعربت النائب د.روال دشتي عن 
اسفها لتدني لغة احلوار من قبل 
بعض النواب ووصولها الى حد 
االسفاف وانتهاك الكرامات بغير 
وجه حق، وقالت في بيان لها امس 
»ان اسلوب البحث عن االضواء 
من خالل انحدار لغة احلوار الى 
الدرك االسفل واالسفاف وانتهاك 
الكرامات بغيـــر وجه حق يعد 
من الظواهر السلبية والدخيلة 
على مجتمعنا وال يعكس القيم 
الكويتيـــة االصيلـــة، واذا كان 
اننا ســـنرضخ  البعض يعتقد 
السلوب استخدام االرهاب الفكري 
وسياسة اثارة الفنت لثنينا عن 
العمل لتكريس الوحدة الوطنية 
واملواطنـــة الصاحلة من خالل 
تفعيل نهج تقبـــل الرأي اآلخر 
والتعايـــش في ظـــل التعددية 
الفكرية واحترام سيادة القانون 
فنقول لهم لقد اخطأمت في التقدير، 
الننا نتقي اهلل في الكويت واننا 

وتشتت قيمنا االصيلة.
وعلقت النائب د.روال دشتي 
علـــى التطورات على الســـاحة 
احمللية وما اثير في بعض اجلرائد 
الكويتي  بقولهـــا: »ان املجتمع 
بجميع فئاته وتوجهاته الفكرية 
ال يقبل املمارســـات الالاخالقية 
والتي تخالف اآلداب العامة، ومن 
هذا املنطلق فاننا نستنكر تواجد 
التجارية  املرافق  اوكار وبعض 
التي تستغل رخصها للتشجيع 
على الدعارة والرذيلة، واشارت 
الى ان املتتبع املنصف يدرك ان 
الترفيهية مبا  غالبية االماكـــن 
فيها املقاهي واملطاعم تســـاهم 
في توطيد العالقات االجتماعية 
بني األسر والترابط العائلي وفي 
البهجة والســـرور على  ادخال 
االطفال مع اســـرهم من جميع 
شـــرائح املجتمـــع، ناهيك على 
مساهمتها في تعزيز السياحة 

الترفيهية الداخلية.

باحلقـــوق املكتســـبة للعاملني 
في اجلهـــات احلكــــومية قبل 
صدور هــذا القانون بالنســـبة 
الى ما يستحقونه من عــــالوة 

اجتمــــاعية وعالوة اوالد.

انه ســـيمهل احلكــومة حتى 
بداية دور االنعـــقاد القادم حلل 
الظلم عن  القضية ورفع  هذه 
املواطنني املدينني وإال فسوف 
أقوم بجمع التواقيع لعقد جلسة 
خاصة لقضية قروض املواطنني 

وإيجــاد احلل لها.
أبورميـــة من  واســـتغرب 
عدم وضع قضية مديـــونيات 
املواطنـــني ضمـــن أولويـــات 
احلكومة في حني انها وضعت 
مـــن أولوياتها دعـــم البنوك 

والتجار.

تســـتمر احلكــــومة خاللها في 
تأديتهـــا، على ان تكون عــالوة 
األوالد خمسة وسبعني دينارا عن 

كل ولد وحتى الولد السابــع.
وذلك كلــه مع عدم االخـــالل 

ماضـــون بكل عزمية وارادة في 
حتمل مسؤوليتنا الوطنية التي 
تختم علينـــا النهوض بوطننا 
عن طريق بث روح األلفة ونبذ 
اخلالفات والتعالي عن صغائر 
االمور ومحاربة املواطنة الزائفة 
التي متـــزق اركان هذا املجتمع 

د.معصومة املبارك

د.ضيف اهلل أبورمية

د.جمعان احلربش

د.روال دشتي

فالح الصواغ

د.بادي الدوسريمحمد هايفمبارك الوعالن

جمعية العمرية والرابية التعاونية
اإعـــــــــــالن

مت بحم��د اهلل تعاىل عق��د اجتم��اع اجلمعية العمومي��ة العادية الثال��ث والثالثون جلمعي��ة العمرية 

والرابية التعاونية م�صاء يوم الثالثاء املوافق 2009/9/29م وقد مت امل�ص��ادق��ة على التقريري�ن الإداري 

وامل��ايل لل�ص��نة املالية املنتهية  2009/2008م كم��ا اأجريت النتخابات التكميلية ملجل���س الإدارة يف اليوم 

التايل )الربعاء( املوافق 2009/9/30م حيث اأ�صفرت نتائج النتخابات عن فوز كل من ال�صادة:

املركز الأول

املركز الثاين

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

عبداهلل مطلق مبارك قبيل الر�صيدي

الر�صيدي �صعد  م��ر���ص��ي  ���ص��ع��ود 

ال�صهري ن��ا���ص��ر  ف���الح  م�����ص��اري 

اخل�صاب م�صحي  طحي�صل  مبارك 

خ���ال���د ح��ل��ي��وي رج����ا ال��ب��غ��ي��ل��ي

خ���ال���د ف����الح ع���د����س ال��ن��م��ران

الر�صيدي م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  فهد 

ن��اي��ف ج��ط��ل��ي حم��م��د امل��ط��ري

ي��و���ص��ف ���ص��ع��د خ��ال��د ال��ر���ص��ي��دي

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اأمني ال�شر ورئي�س جلنة امل�شرتيات

اأمني ال�شندوق

ممثل اجلمعية لدى الحتاد 

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

وق��د مت ت�ص��كيل جمل���س الإدارة وتوزي��ع املنا�ص��ب الإدارية يف جل�ص��ته التي عقدت اخلمي���س املوافق 

2009/10/1م وقد اأ�صبح ت�صكيل جمل�س الإدارة على النحو التايل:

وقد اختتم  ال�ص��ادة رئي�س واأع�ص��اء جمل�س الإدارة جل�صتهم بتهنئة الإخوة الفائزين يف النتخابات 

متمنني لهم  التوفيق وال�ص��داد ، وجمل�س الإدارة يتقدم بجزيل ال�ص��كر لل�ص��ادة امل�ص��اهمني الكرام على 

ثقتهم ويتعهد ببذل املزيد من اجلهد وحتمل الأمانة ملا فيه م�صلحة اجلمعية وامل�صاهمني.

واهلل ويل التوفيق

ال�������ص���ي���د/ ن���اي���ف ج��ط��ل��ي حم���م���د امل���ط���ري

ال�����ص��������ي��د/م�����ص��اري ف����الح ن��ا���ص��ر ال�����ص��ه�����������ري

بالتزكية

بالتزكية

بالتزكية

بالتزكية

بالتزكية

جمل�س الإدارة


